UNITAT DIDÀCTICA:

El processador de textos “Documents”
Família professional: Administració i gestió
Qualificació professional: Operacions auxiliars de serveis administratius i generals
Mòdul formatiu: MF0970_1. Operacions bàsiques de comunicació

INTRODUCCIÓ
Aquesta unitat didàctica es crea
com a unitat inicial per assolir
els objectius marcats en altres
unitats didàctiques d’aquest
mòdul en relació a la utilització
del processador de textos i els
documents de comunicació a
l’empresa. Té una durada de
20 hores i s’ha de dur a terme
durant el primer trimestre, ja
que els coneixements adquirits
s’han d‘aplicar en altres unitats
didàctiques d’aquest i d’altres
mòduls.

FINALITAT
En aquesta unitat didàctica
els alumnes han de resoldre
diferents casos pràctics en què es
realitzen simulacions de situacions
de feina habituals. Aquests
casos els permeten integrar els
aprenentatges que van realitzant
al llarg de la unitat i, al mateix
temps, els permeten comprovar
la funcionalitat d’allò que van
aprenent.
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Marc curricular
RELACIÓ AMB LA QUALIFICACIÓ
Unitat de competència
UC0970_1: Transmetre i rebre informació operativa en gestions rutinàries amb agents externs de l’ organització.
Realització professional
Confeccionar notificacions, avisos, rètols informatius o altres documents interns i rutinaris derivats del procés de comunicació que no
presentin dificultats, seguint les instruccions rebudes i utilitzant els mitjans convencionals o informàtics per a la seva ubicació en els
suports informatius indicats.

RELACIÓ AMB EL PQPI: Auxiliar d’oficina i Auxiliar de gravació i tractament de dades
• Confeccionar notificacions, avisos, rètols informatius o altres documents interns i rutinaris derivats del procés de comunicació
senzills, seguint les instruccions rebudes i utilitzant els mitjans convencionals o informàtics per a la seva ubicació en els suports
informatius indicats.
• Complir les normes de seguretat laboral, detectant i prevenint els riscos associats al lloc de treball.
• Mantenir l’ àrea de treball en ordre i net al llarg de la seva activitat.
• Actuar amb confiança en la pròpia capacitat professional i mostrar una actitud creativa davant els requeriments del lloc de treball.
• Adquirir hàbits de puntualitat, ordre i responsabilitat en el treball.

RELACIÓ AMB EL MÒDUL
Objectius del mòdul amb què es relaciona aquesta unitat didàctica
Aplicar tècniques de comunicació escrita en la confecció i d’avisos, rètols o altres documents d’informació semblants, mitjançant la
utilització d’instruments d’escriptura manuals o electrònics.
Blocs de continguts amb què es relaciona aquesta unitat didàctica
• Processos de comunicació efectiva en situacions professionals de recepció i transmissió d’informació.
• Elaboració de comunicacions escrites breus.

Unitat didàctica: EL PROCESSADOR DE TEXTOS “DOCUMENTS” - MF0970_1: Operacions bàsiques de comunicació

UNITAT DIDÀCTICA

El processador de textos “Documents”
Temporalització

20 hores, durant el primer trimestre (6 blocs de 3 sessions
d’una hora i un bloc de 2 sessions d’1 hora).

Objectius

En finalitzar aquesta unitat didàctica, l’alumne serà
capaç de:
- Utilitzar el processador de textos amb destresa per
a la transcripció i confecció de textos breus, avisos,
rètols o altres documents d’informació semblants,
garantint la seguretat, integritat i confidencialitat de
la informació.

Competències

Confeccionar notificacions, avisos, rètols informatius o
altres documents interns i rutinaris derivats del procés
de comunicació senzills, seguint les instruccions rebudes
i utilitzant els mitjans convencionals o informàtics per a
la seva ubicació en els suports informatius indicats.

Competències
bàsiques
que es
treballen

Competència en comunicació lingüística: comprensió
lectora, interpretació d’instruccions orals i escrites,
confecció de documents escrits, organització de la
informació...
Tractament de la informació i competència digital: en
general, en tots els aprenentatges que es deriven de la
unitat: ús dels suports informàtics, organització de la
informació...
Competència per aprendre a aprendre: obtenció de
protocols d’organització de la informació aplicables a
altres situacions d’aprenentatge .
Autonomia i iniciativa personal:adquisició de
progressiva autonomia en l’ús del processador de textos,
presa de decisions sobre la confecció de textos i la seva
ubicació.

Continguts

• Coneixement i ús de les funcions bàsiques de
“Documents”.
• Treball amb text.
• Coneixement i ús d’eines de text i idiomes.
• Ús de la numeració i vinyetes.
• Treball amb taules.
• Treball amb imatges.
• Interpretació de les instruccions rebudes, sol·licitant
els aclariments necessaris.
• Confecció dels documents interns i rutinaris
mitjançant aplicacions informàtiques, seguint les
instruccions o els models rebuts i respectant les regles
d’ortografia i de gramàtica.
• Cura en la confecció dels documents i/o impresos i en
la correcta presentació de la informació impresa.
• Responsabilitat en l’ús dels aparells electrònics.
• Manteniment òptim dels equips de feina.
• Iniciativa per resoldre problemes que s’originin en el
context de les situacions en què es desenvolupi la seva
activitat.
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Avaluació
Criteris

• Redactar textos senzills per incorporar a avisos, rètols, notes documents tipus
habituals en oficines i en organitzacions públiques i privades, sense faltes
d’ortografia, amb lèxic adequat i presentats en el format correcte.
• En un supòsit pràctic de simulació, convenientment caracteritzat, de diferents
tipus de comunicacions escrites dirigides a organitzacions o institucions,
públiques i/o privades, i utilitzant els instruments d’escriptura manuals o
electrònics:
- Aplicar les tècniques de comunicació escrita i retolació en funció del
tipus de comunicació.
- Redactar el text bàsic del document aplicant correctament les normes
ortogràfiques i sintàctiques en llengües pròpies.
- Seleccionar la tipologia de lletra i de text que s’adeqüi millor al tipus de
missatge que s’ha de transmetre o al document que s’ha de retolar.
- Adaptar els formats escrits a la mida del document.
- Adaptar el llenguatge utilitzat en les comunicacions al destinatari i al
tipus de missatge.
- Utilitzar les aplicacions informàtiques de processament de textos o
autoedició, amb rigor en l’elaboració de les comunicacions escrites
proposades.
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Avaluació (cont.)

Procediments i
instruments

Criteris de
qualificació

L’avaluació de l’alumnat es du a terme de manera contínua. Per a això ens servim
dels següents procediments i instruments:
• Al llarg del curs, els alumnes elaboren un dossier amb els seus apunts i amb els
treballs, activitats i exercicis que realitzen, i que arxiven de manera que en acabar
constitueixi un manual del que han fet a classe durant el curs. D’aquest dossier
valoram:
- La presentació.
- El manteniment.
- L’ús que se’n fa.
Aquesta unitat didàctica forma part del dossier, atès que durant tot el curs es fa
imprescindible consultar-la com a manual per desenvolupar altres taques de la
resta d’unitats didàctiques d’altres mòduls.
• En les activitats, orals o escrites, i en la resolució d’exercicis tenim en compte:
- El grau de coneixement dels continguts, documents i operacions que
demostra, i l’autonomia amb què s’apliquen.
- La comprensió i anàlisi de textos i normes, la seva interpretació i aplicació.
- La qualitat dels treballs.
- La claredat de les exposicions.
- L’interès i la participació.
- La iniciativa i creativitat a l’hora de resoldre problemes.
• Al llarg de la unitat també valoram la participació de l’alumne dins la classe, en els
treballs i activitats i en la resolució d’exercicis i qüestionaris. Tendrem en compte:
- Les seves intervencions.
- Les explicacions sobre els exercicis i activitats proposades.
- El seu interès i dedicació.
La qualificació al final s’obté de la següent manera: 40 % continguts conceptuals,
40% continguts procedimentals i 20 % continguts actitudinals.
• Assimilació dels conceptes (40%):
- Proves escrites.
- Qüestionaris.
- Dossier...
• Aplicació dels procediments (40%):
- Resolució de exercicis.
- Autonomia.
• Actituds (20%):
- Quadern de classe (organització...).
- Participació.
- Comportament.
- Assistència...
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Metodologia
Les característiques bàsiques són les següents:
Els alumnes realitzen treballs en grup i de forma individual. Aquests treballs són de caire pràctic i en ells s’hi han d’aplicar els continguts
extrets del material aportat pel professor o d’altres (llibres, fotocòpies, recerques a Internet, etc...).
Les activitats recreen situacions que motiven l’alumne a assolir els objectius, promovent la investigació i l’interès per l’ exploració de
nous coneixements, de forma que amb l’ajuda del debat i l’ observació s’obtenguin solucions satisfactòries.
Les classes es desenvolupen sempre a l’aula d’informàtica (aula taller d’oficina). El professor dirigeix, organitza i orienta els alumnes, i
ajuda aquells que no assoleixen els objectius, graduant aquesta ajuda fins que sigui just la imprescindible, de manera que l’alumne, en
acabar el seu treball, se senti satisfet i estimulat a seguir endavant.

Espais
Materials i
recursos

Agrupament

Atenció a la
diversitat
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Aula - taller
• Equips informàtics.
• Impressores.
• Programes (processador de textos “Documents”).
• Projector.
• Apunts elaborats pel professor.
• Fotocòpies d’impresos, etc.
• Consultes a través d’Internet a diferents webs, etc.
Les activitats i els exercicis de la unitat didàctica es realitzen, principalment, de forma individual. Encara així, en
cada sessió hi ha moments d’interacció entre els alumnes, de manera que es puguin ajudar entre si.
La principal estratègia que s’empra al llarg de la unitat didàctica per adaptar-nos als diferents ritmes o capacitats
de treball dels alumnes (especialment en el cas dels alumnes amb necessitat específica de suport educatiu)
consisteix en l’elaboració d’exercicis i activitats de contingut similar però d’inferior dificultat o que es realitzen
de manera més guiada. Al mateix temps motivam als companys a prestar-se ajuda mútua en la realització de la
tasca diària dins l’aula.
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Activitats
ACTIVITAT. 01 - Funcions Bàsiques de “Documents”
• Creació de documents.
• Obrir i crear documents.
• Introduir text.
• Zoom.

Tipus d’activitat: desenvolupament l Durada: 3 h. (1 bloc de 3 sessions)

Tipus d’activitat: desenvolupament l Durada: 3 h. (1 bloc de 3 sessions)

• Numeració i vinyetes.
• Crear una llista numerada o amb vinyetes.

ACTIVITAT. 04 - Taules
• Crear una taula.
• Mostrar/ocultar línies de divisió.
• Afegir i eliminar files, columnes i cel·les.

• Combinar i dividir cel·les.
• Canviar ample de les columnes
i alt de les files.

• Imatges predissenyades
o imatges pròpies.
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• Crear objectes.

Tipus d’activitat: sintesi - reforç l Durada: 3 h. (1 bloc de 3 sessions)

• Eines de text i idiomes.
• Numeració i vinyetes.

ACTIVITAT. 07 - Avaluació de continguts teorics i pràctics
• Funcions bàsiques de “Documents”
• Treballar amb textos.

• Vores i ombres.

Tipus d’activitat: desenvolupament l Durada: 3 h. (1 bloc de 3 sessions)

ACTIVITAT. 06 - Exercici global
• Funcions bàsiques de “Documents”.
• Treballar amb textos.

• Eliminar nombres o vinyetes del text.

Tipus d’activitat: desenvolupament l Durada: 3 h. (1 bloc de 3 sessions)

ACTIVITAT. 05 - Imatges
• Inserir imatges.

• Alinear text.
• Interlineat.
• Peus de pàgina, encapçalaments.

• Cercar i reemplaçar.
• Format, efectes de font.
• Espai entre caràcters.
• Paràgrafs (interlineat, sagnats).

ACTIVITAT. 03 - Eines de text i idiomes
• Autocorrecció.
• Eines d’ortografia i gramàtica.

• Configurar marges.
• Desfer i refer. Impressores.
• Sortir del programa.
• Canviar el nom d’un document ja existent.

• Vista preliminar.
• Enviar document per correu electrònic.
• Salts de línia.
• Modificar l’orientació de la pàgina.

ACTIVITAT. 02 - Treballar amb text
• Edició bàsica de text.
• Seleccionar, suprimir, retallar,
copiar i aferrar text.
• Porta-retalls.

Tipus d’activitat: inicial l Durada: 3 h. (1 bloc de 3 sessions)

• Eines de text i idiomes.
• Numeració i vinyetes.
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• Taules.
• Imatges.
Tipus d’activitat: avaluació l Durada: 2 h. (1 bloc de 3 sessions)

• Taules.
• Imatges.

Activitat. 01
Funcions bàsiques
de “Documents “

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

• Obrir i tancar processadors de text.

• Entregam als alumnes apunts en fotocòpies
dels continguts d’aquesta activitat:
- Les funcions bàsiques de “Documents”:
			 - Crear documents.
			 - Obrir documents.
			 - Enviar documents per coreu electrònic.
			 - Configurar i modificar documents.
- Vista prèvia dels documents.

• Crear, configurar, modificar i guardar
documents, nomenant-los significativament
per al seu posterior accés.
• Visualitzar i/o imprimir el document.

Tipus d’activitat: inicial.
Durada: 3 hores.

CONTINGUTS

Espai: Aula taller d’informàtica.

Coneixement i ús de les funcions bàsiques de
“Documents”:

Recursos didàctics:
• Ordinador amb connexió
a Internet.
• Projector.
• Impressores.
• Informació escrita i
exercicis pràctics
(vegeu les pàgines 9 a 13).
Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

Petit grup
Grup classe

- Crear, obrir i enviar documents per correu
electrònic.
- Configurar i modificar documents i vista
preliminar.

• Es llegeixen les fotocòpies en veu alta i
es resolen els dubtes que puguin sorgir
d’aquesta lectura.
• Mitjançant el projector ens desplaçam pel
processador de textos mostrant les funcions
previstes en aquesta activitat.
• Després, els alumnes posen en pràctica els
conceptes teoricopràctics: els entregam 3
casos pràctics (fitxes) que inclouen tots els
continguts d’aquesta activitat (en trobareu
alguns exemples en les següents pàgines).
• Un cop finalitzats, feim una posada en comú
sobre la realització dels casos.

PROCÉS DE L’ACTIVITAT

• En acabar, els alumnes comproven que han deixat
els ordinadors apagats i l’aula desada.

• Preliminar (durada: 40’):
Lectura i explicació dels conceptes teòrics,
resolució de dubtes.
• Desplegament (durada: 120’):
Casos pràctics.
• Cloenda (durada: 20’):
Comprovacions finals.

AVALUACIÓ
• Realització dels exercicis pràctics.
• Atenció i l’interès en l‘exposició teòrica.
• Actitud al llarg de l’activitat.
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Activitat. 01

“CARTA OFERTES”

Funcions bàsiques
de “Documents”

Fitxa treball. 01
Hem enviat a cada alumne un correu
electrònic amb dos documents adjunts:
“CARTA OFERTES” i “CATÀLEG
NOUS PRODUCTES”

Treball que s’ha de realitzar
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01

• Obrir el correu electrònic i obrir el document “CARTA OFERTES”.
• Guardar-lo als “meus documents”.

02

• Modificar els marges a 4 cm.

03

• Modificar l’orientació de la pàgina de vertical a horitzontal.

04

• Visualitzar la carta des de la vista preliminar per comprovar si es pot imprimir.

05

• Una vegada vista i a punt d’imprimir, guardar la carta com “CARTA OFERTES MOD”.

06

• Imprimir la carta.

07

• Sortir del programa.
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Activitat. 01
Funcions bàsiques
de “Documents”

Fitxa treball. 01
(cont.)

CARTA OFERTES
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Activitat. 01

“CATÀLEG NOUS PRODUCTES”

Funcions bàsiques
de “Documents”

Fitxa treball. 02
Hem enviat a cada alumne un correu
electrònic amb dos documents adjunts:
“CARTA OFERTES” i “CATÀLEG
NOUS PRODUCTES”

Treball que s’ha de realitzar
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01

• Obrir el correu electrònic i obrir el document “CATÀLEG NOUS PRODUCTES”.
• Guardar-lo als “meus documents”.

02

• Modificar els marges a 4 cm.

03

• Modificar l’orientació de la pàgina de vertical a horitzontal.

04

• Visualitzar el catàleg des de la vista preliminar per comprovar si es pot imprimir.

05

• Una vegada vist i a punt d’imprimir, guardar el catàleg com “CATÀLEG NOUS PRODUCTES MOD”.

06

• Imprimir el catàleg.

07

• Sortir del programa.
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Activitat. 01
Funcions bàsiques
de “Documents”

Fitxa treball. 02
(cont.)

CATÀLEG NOUS PRODUCTES
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Activitat. 01
Funcions bàsiques
de “Documents”

Fitxa treball. 03

Treball que s’ha de realitzar
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01

• Obrir el programa i un document en blanc.

02

• Modificar els marges a 3 cm.

03

• Introduir el text de la carta impresa (fitxa de treball núm. 1). Guardar com “CARTA OFERTES1”.

04

• Visualitzar el catàleg des de la vista preliminar per comprovar si es pot imprimir.

05

• Sortir del document.

06

• Obrir el correu electrònic, nou missatge. Introduir-hi el text de la carta “CARTA OFERTES 1”.

07

• Adjuntar arxius (adjuntar el catàleg d’ofertes) guardat com “CATÀLEG NOUS PRODUCTES”.

08

• Enviar el correu a la direcció de correu a electrònic que consta a la carta:
Mobles2000@hotmail.com.
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Activitat. 02
El treball
amb el text (I)

Tipus d’activitat: desenvolupament
Durada: 3 hores

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

• Configurar les diferents pàgines del document
ajustant-se a als originals o indicacions
proposades -marges, dimensions i orientació,
encapçalaments i peus de pàgina, columnes,
vores, ombrejats o altres.

• Entregam als alumnes apunts en fotocòpies
dels continguts d’aquesta activitat:
- Treballar amb el text:
			 - Edició bàsica de text. Seleccionar i
				 suprimir text.
			 - Retallar, copiar i enganxar text.
- Cercar i reemplaçar text.
			 - Definir el format i els efectes de font i
				 espaiat entre caràcters.
			 - Paràgrafs (interlineat, sagnies), alinear
				 el text.
			 - Interlineat, peus de pàgina,
encapçalaments.

• Transcriure els documents amb exactitud
i amb la destresa adequada, aplicant els
formats i estils de text.
• Corregir els errors comesos en reutilitzar o
introduir la informació.

Espai: Aula taller d’informàtica
Recursos didàctics:
• Ordinador amb connexió
a Internet.
• Projector.
• Impressores.
• Informació escrita i exercicis
pràctics.

Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

Petit grup
Grup classe

CONTINGUTS
• Treball amb text:
- Edició bàsica de text. Selecció i supressió de text.
- Retall, còpia i enganxat de text, porta-retalls.
- Cerca i reemplaçament.
- Format i efectes de font i espaiat entre caràcters.
- Paràgrafs (interlineat, sagnies), alineament
		 de text.
- Interlineat, peus de pàgina, encapçalaments.

• Mitjançant el projector ens desplaçam pel
processador de textos mostrant les funcions
previstes en aquesta activitat.

PROCÉS DE L’ACTIVITAT

AVALUACIÓ

• Preliminar (durada: 40’):
Lectura i explicació dels conceptes teòrics,
resolució de dubtes

• Realització dels exercicis pràctics.

• Desplegament (durada: 120’):
Casos pràctics.

• Actitud al llarg de l’activitat.

• Cloenda (durada: 20’):
Comprovacions finals.
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• Es llegeixen les fotocòpies en veu alta i
es resolen els dubtes que puguin sorgir
d’aquesta lectura.
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• Després, els alumnes posen en pràctica els
conceptes teoricopràctics: els entregam
3 casos pràctics que inclouen tots els
continguts d’aquesta activitat.
• Un cop finalitzats, feim una posada en comú
sobre la realització dels casos.

• Atenció i l’interès en l‘exposició teòrica.

Activitat. 03
El treball
amb el text (II)

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

• Utilitzar les eines de correcció de documents,
seleccionar l’idioma...

• Entregam als alumnes apunts en fotocòpies
dels continguts d’aquesta activitat:
- Treballar amb el text:
			 - Utilitzar les eines de text i d’idiomes
				 (autocorrecció, eines d’ortografia i
				 gramàtica).
			 - Crear una llista numerada o amb
				 vinyetes, eliminar nombres o vinyetes
				 del text.

• Crear índex numerats o amb vinyetes, modificar
un text numerat o amb vinyetes, etc.

CONTINGUTS
Tipus d’activitat: desenvolupament
Durada: 3 hores
Espai: Aula taller d’informàtica
Recursos didàctics:
• Ordinador amb connexió
a Internet
• Projector
• Impressores
• Informació escrita i exercicis
pràctics

Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

Petit grup
Grup classe

• Ús d’eines de text i d’idiomes
- Autocorrecció.
- Eines d’ortografia i gramàtica.
• Ús de numeració i vinyetes.
- Crear una llista numerada o amb vinyetes.
- Eliminar nombres o vinyetes del text.

PROCÉS DE L’ACTIVITAT
• Preliminar (durada: 40’):
Lectura i explicació dels conceptes teòrics,
resolució de dubtes
• Desplegament (durada: 120’):
Casos pràctics.
• Cloenda (durada: 20’):
Comprovacions finals.

• Es llegeixen les fotocòpies en veu alta i
es resolen els dubtes que puguin sorgir
d’aquesta lectura.
• Mitjançant el projector ens desplaçam pel
processador de textos mostrant les funcions
previstes en aquesta activitat.
• Després, els alumnes posen en pràctica els
conceptes teoricopràctics: els entregam
3 casos pràctics que inclouen tots els
continguts d’aquesta activitat.
• Un cop finalitzats, feim una posada en comú
sobre la realització dels casos.
• En acabar, els alumnes comproven que han
deixat els ordinadors apagats i l’aula desada.

AVALUACIÓ
• Realització dels exercicis pràctics.
• Atenció i l’interès en l‘exposició teòrica.
• Actitud al llarg de l’activitat.
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Activitat. 04

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

El treball
amb taules

Tipus d’activitat: desenvolupament
Durada: 3 hores

OBJECTIUS

Espai: Aula taller d’informàtica

• Utilitzar les eines per a la creació i/o modificació
de taules, afegint o eliminant files i columnes,
modificant la seva amplitud i alçada, així com el
seu format (vores, ombres, etc.).

Recursos didàctics:
• Ordinador amb connexió
a Internet
• Projector
• Impressores
• Informació escrita i exercicis
pràctics

Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

Petit grup
Grup classe

CONTINGUTS
• Treball amb taules:
- Crear una taula
- Mostrar/ ocultar línies de divisió.
- Afegir i eliminar files i columnes.
- Afegir i eliminar, combinar i dividir cel·les.
- Canviar l’ample de les columnes i l’alt de les files.
- Vores i ombres.

• Es llegeixen les fotocòpies en veu alta i
es resolen els dubtes que puguin sorgir
d’aquesta lectura.
• Mitjançant el projector ens desplaçam pel
processador de textos mostrant les funcions
previstes en aquesta activitat.
• Després, els alumnes posen en pràctica els
conceptes teoricopràctics: els entregam
3 casos pràctics que inclouen tots els
continguts d’aquesta activitat.
• Un cop finalitzats, feim una posada en comú
sobre la realització dels casos.
• En acabar, els alumnes comproven que han
deixat els ordinadors apagats i l’aula desada.

PROCÉS DE L’ACTIVITAT

AVALUACIÓ

• Preliminar (durada: 40’):
Lectura i explicació dels conceptes teòrics,
resolució de dubtes

• Realització dels exercicis pràctics.

• Desplegament (durada: 120’):
Casos pràctics.

• Actitud al llarg de l’activitat.

• Cloenda (durada: 20’):
Comprovacions finals.
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• Entregam als alumnes apunts en fotocòpies
dels continguts d’aquesta activitat:
- El treball amb taules:
			 - Crear taules
			 - Mostrar i ocultar línies de divisió.
			 - Afegir i eliminar files i columnes.
			 - Afegir, eliminar, combinar i dividir
				 cel·les.
			 - Canviar l’ample de les columnes i l’alt
				 de les files.
			 - Canviar vores i ombres.
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• Atenció i l’interès en l‘exposició teòrica.

Activitat. 05
El treball
amb imatges

Tipus d’activitat: desenvolupament
Durada: 3 hores
Espai: Aula taller d’informàtica

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

• Integrar objectes simples (imatges
predeterminades o pròpies, gràfics, taules,
etc) en el text, en el lloc i la forma adequats,
per a la creació de plantilles de documents
propis de l’empresa, etc.

• Entregam als alumnes apunts en fotocòpies
dels continguts d’aquesta activitat:
- El treball amb imatges:
			 - Inserir imatges en un document.
			 - Imatges predissenyades o pròpies.
			 - Creació d’objectes “WordArt”.

CONTINGUTS
• Treball amb imatges:
- Inserir imatges.
- Imatges predissenyades o pròpies.
- Crear objectes.

• Es llegeixen les fotocòpies en veu alta i
es resolen els dubtes que puguin sorgir
d’aquesta lectura.
• Mitjançant el projector ens desplaçam pel
processador de textos mostrant les funcions
previstes en aquesta activitat.
• Després, els alumnes posen en pràctica els
conceptes teoricopràctics: els entregam
3 casos pràctics que inclouen tots els
continguts d’aquesta activitat.

Recursos didàctics:
• Ordinador amb connexió
a Internet
• Projector
• Impressores
• Informació escrita i exercicis
pràctics

• Un cop finalitzats, feim una posada en comú
sobre la realització dels casos.
• En acabar, els alumnes comproven que han
deixat els ordinadors apagats i l’aula desada.

Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

Petit grup
Grup classe

PROCÉS DE L’ACTIVITAT

AVALUACIÓ

• Preliminar (durada: 40’):
Lectura i explicació dels conceptes teòrics,
resolució de dubtes

• Realització dels exercicis pràctics.

• Desplegament (durada: 120’):
Casos pràctics.

• Actitud al llarg de l’activitat.

• Cloenda (durada: 20’):
Comprovacions finals.
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• Atenció i interès en l‘exposició teòrica.
• La creativitat en la creació d’objectes.

Activitat. 06
Les funcions
bàsiques de
“Documents”

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

• Els treballats en totes les activitats de la
unitat didàctica.

• Atès que ja hem treballar tots els continguts
d’aquesta unitat didàctica, el professor/a
entrega als alumnes un cas pràctics que
inclou tots els continguts. Es tracta d’un cas
pràctic global, que permet al professorat
complementar les valoracions que ha anat
realitzant al llarg de la unitat sobre el progrés
en l’assoliment dels objectius per part dels
alumnes, i a aquests els serveix de reforç
per consolidar-los i per adquirir major
autonomia.

CONTINGUTS

Tipus d’activitat: síntesi - reforç.
Durada: 3 hores

• Funcions bàsiques de “Documents”:
- Treball amb textos.
- Eines de text i idiomes.
- Numeració i vinyetes.
- Taules.
- Imatges.

Espai: Aula taller d’informàtica
Recursos didàctics:
• Ordinador amb connexió
a Internet
• Projector
• Impressores
• Informació escrita i exercicis
pràctics

Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

16

PROCÉS DE L’ACTIVITAT
• Preliminar (durada: 10’):
Lectura i explicació de la realització d’aquest
cas i resolució de dubtes.

• Abans de començar, el cas pràctic es llegeix
en veu alta i es resolen els dubtes inicials que
puguin sorgir.
• En aquest exercici intentam que els alumnes
siguin més autònoms (trobareu un exemple
de cas pràctic global a la pàgina següent).

• Desplegament (durada: 135’):
Cas pràctic.
• Cloenda (durada: 20’):
Comprovacions finals.

Petit grup
Grup classe
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AVALUACIÓ
• El resultat dels exercicis pràctics.
• L’actitud al llarg de l’activitat.
• L’autonomia en la realització del cas pràctic.

Activitat. 07
Les funcions
bàsiques de
“Documents”

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

• Avaluar el grau d’assoliment dels objectius
teòrics i pràctics d’aquesta unitat didàctica
per part dels alumnes.

• Entregam als alumnes una prova escrita tipus
cas pràctic, semblant als que s’han treballat
a classe durant les activitats de la unitat
didàctica, i que inclou tots els continguts.
• En acabar, comprovam que tots els alumnes
han guardat la prova correctament i/o impresa.

Tipus d’activitat: avaluació
Durada: 2 hores

CONTINGUTS

AVALUACIÓ

Espai: Aula taller d’informàtica

• Funcions bàsiques de “Documents”:
- Treball amb textos.
- Eines de text i idiomes.
- Numeració i vinyetes.
- Taules.
- Imatges.

• Els resultats d’aquesta prova ens permetran
complementar les valoracions que hem anat
realitzant dels progresso de l’alumnat en les
activitats de desenvolupament de la unitat
didàctica i en la de síntesi.

Recursos didàctics:
• Ordinador.
• Impressores.
• Prova escrita.
Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

Petit grup
Grup classe

PROCÉS DE L’ACTIVITAT
• Preliminar (durada: 10’):
Lectura i explicació de la realització de la
prova.
• Desplegament (durada: 90’):
Realització de la prova.
• Cloenda (durada: 20’):
Comprovacions finals.
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Activitat. 07
Les funcions
bàsiques de
“Documents” (cont.)
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Activitat. 07
Les funcions
bàsiques de
“Documents”

IES:_ ______________________________________________________________________________________ , ________ de 20_ ____
Mòdul I: Operacions Bàsiques de comunicacions
Prova unitat 1: El processador de textos

Nom i llinatges: ______________________________________________________________________________________________

Avaluació

19

01

• Obri el programa, un document en blanc i reprodueix la carta de comanda que trobaràs adjunta.

02

• Configura els marges de la pàgina a 2 cm.

03

• La font ha de ser Arial, mida 12, el text justificat, i l’espai entre línies 1,5.

04

• Introdueix un encapçalament amb el teu nom i la data d’avui.

05

• A la part de la carta on consten els productes que se sol·liciten, introdueix un esquema numerat.

06

• Una vegada realitzats els exercicis anteriors, has de passar el corrector ortogràfic i guardar la
carta com “COMANDAEX”; després l’has d’imprimir.

07

• Canvia el format de la carta “COMANDAEX” (font, mida, color del text, espai entre línies,
entre caràcters, sagnats, alineació, etc.), de forma lliure.

08

• A la part de la carta on consten els productes que se sol·liciten,
introdueix una taula amb totes les dades.

09

• Canvia el logotip de l’empresa amb les mateixes dades, però introduint imagtes i utilitzant el “WordArt”.

10

• Guarda la nova carta com a “COMANDA1EX” i imprimeix-la.

11

• Envia les dues cartes “COMANDAEX” i “COMANDA1EX” al correu electrònic del professor.

12

• Entrega aquest full al professor/a amb les dues cartes impreses adjuntes.
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